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   التعدين والصناعة والتجارة       : الدرس الثاني       الوحدة األولى :   

 ................... هو نشاط اقتصادى يتم من خالله استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن األرض -1

 (لزراعةا -       تعدينال -       صناعةال -   التنقيب )ا         

 يوجد الحديد فى مصر فى ..................... -2

 (كل ما سبق -     السباعية -        الواحات البحرية -      أم بجمة )

 يستخرج المنجنيز من منطقة ............... بشبه جزيرة سيناء -3

 (أم بجمة -      أبو طرطور  -منجم السكرى       -   )جبل مغارة  

   .....................أهم مناطق استخراج الفوسفات فى مصر  -4

 (أم بجمة -       أبو طرطور -منجم السكرى       -   )جبل مغارة            

  يستخرج الذهب من منجم السكرى الذى يوجد فى .................... -5

 جنوب سيناء( -       شمال سيناء -     صحراء الغربيةال -  الشرقيةلصحراء ا) 

 يوجد الفحم فى ..................... فى شبه جزيرة سيناء -6

 (جبل موسي -   جبل سانت كاترين -   جبل المغارة -    الحاللجبل )

 نحصل على البترول من منطقة ..................... -7

 (نهر النيل -    خليج السويس -  األحمربحر ال جبال -     بحر المتوسط )ال

 شمال الدلتا ..................... حقول الغاز الطبيعى فى مصر حقلأهم  -8

 (العريش -    أبو طرطور -     أبو ماضى -     مرجان)

 ............... هى تحويل المواد الخام إلى سلع ومنتجات لسد حاجة السكان -9

 (الزراعة  -    السياحة -     لتجارة ا -    لصناعةا)

 من المقومات الطبيعية للصناعة المواد الخام  ........................ -10

 (كل ما سبق -   المعدنية   -    الحيوانية  -          زراعيةال)

 من المقومات البشرية للصناعة ................... -11

 ( قطنال -    فحم ال -   البترول  -    رأس المال )

 ُيغزل وتصنع من خيوطه المالبس الصوفية ..................... -12

 (الحرير -       الكتان -        الصوف  -القطن         )

 ُتدبغ وتصنع منها الحقائب واألحذية ......................... -13

 الحرير( -القطن       -      جلود الحيوانات -) الصوف      

 ............... تتم فى المنازل أو الورش الصغيرة  -14

 (صناعة السيارات -    صناعة اآلالت  -     الصناعة الحديثة  -    الصناعة اليدوية)

 .................تتم فى المصانع الكبيرة التى تعتمد على اآلالت  -15

 (صناعة السيارات -    صناعة اآلالت  -      الصناعة الحديثة -   اليدوية الصناعة )

 يسمى .................عملية بيع أو شراء المنتجات داخل الدولة  -16

 (تجارة خارجية  -      خارجية  صناعة -     تجارة داخلية -    داخلية ) صناعة 

 من العوامل التى ساعدت على إزدهار التجارة توافر وسائل النقل  .................... -17

 (كل ما سبق -    الجوي      -      بري ال -      المائي   ) 
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   السياحة             : الدرس الثالثالوحدة األولى :       

 انتقال الفرد لزيارة أماكن معينة داخل وطنه أو خارجه ألغراض متعددة هو ....................... -1

 الزراعة( -     السياحة -التجارة      -)الصناعة     

 لما تتمتع به من .....................زيارة مصر  قبل السياح علييُ  -2

 (جميع ما سبق -الطبيعة الخالبة     -المناخ المعتدل     -)الموقع المتميز    

 من المقومات البشرية للسياحة في مصر....................... -3

 (الطبيعة الخالبة -   األثار التاريخية -     المناخ    -)الموقع      

 من العوامل التي تساعد على قيام السياحة وجود العيون المائية مثل ....................بسيناء -4

 عين حلوان( -عيون سيوه      -عين جالوت        -      عيون موسي)

 انتقال األفراد لزيارة أماكن خارج حدود الدولة سياحة.................... -5

 رياضية( -      خارجية  -داخلية         -  )عالجية   

 انتقال األفراد لزيارة أماكن داخل حدود الدولة سياحة....................    -6

 رياضية( -خارجية        -        داخلية -)عالجية     

 تعمل الدولة على تنمية السياحة من خالل انشاء .............. -7

 المناطق الترفيهية(-المستشفيات      -المدارس        -      القرى السياحية)

 ...................عملية تهدف إلي جذب السياح وزيادة أعدادهم بتطوير وزيادة المناطق السياحية. -8

 التنمية الزراعية( -    التنمية السياحية -التجارة الخارجية      -)التجارة الداخلية      

 .......................... والسياح لسياحيةمن واجباتنا نحو المناطق ا -9

عدم تشوية المناطق األثرية  -المعاملة الحسنة للسائحين     -)الحفاظ على نظافة المناطق األثرية     

 (كل ما سبق -بالرسم     
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 وأحداث من التاريخ الفرعونيشخصيات          ثالثة :الوحدة ال

 شخصيات وأحداث من الدولة الحديثة  الدرس الثالث:      

 

نجح الملك ..................فى توحيد البالد وتكوين جيش قوي قادر علي الدفاع عن الدولة ضد  -1

 الغزاة

 خوفو(-حتشبسوت       -        أحمس  -)مينا    

 ................. اإلنتصار علي الهكسوس وطردهم من مصراستطاع الملك  -2

 (أحمس -مينا       -تحتمس الثالث     -)رمسيس الثانى    

 تميز عصر ...................بكثرة انتصارات ملوكه وتوسيع حدود الدولة -3

 العصر المتأخر( -      المجد الحربي-      االقتصاديالرخاء  -)بناة األهرامات        

 قامت الملكة حتشبسوت ببناء معبد ....................... -4

 سمبل( أبو-األقصر       -الكرنك        -     الدير البحري)

 لجلب..................... بونتد بالأرسلت الملكة حتشبسوت بعثة تجارية إلى  -5

 (جميع ما سبق -األحجار الكريمة        -العاج        -)البخور    

 أرسلت حتشبسوت بعثة إلي أسوان لجلب..................... -6

 جميع ما سبق( -      األحجار الضخمة-العاج        -)البخور       

 لة عسكرية ضد سوريا وفلسطينخاض الملك تحتمس الثالث .............حم -7

(15      -     16      -     17       -     18) 

 وفلسطين في معركة .................سوريا  انتصر تحتمس الثالث على أمراء -8

 حطين( -عين جالوت       -قادش       -     مجدو)

 مبراطورية عرفها التاريخام الملك ................. أول إأق -9

 أحمس( -      منتوحتب الثاني  -    تحتمس الثالث -)رمسيس الثانى    

 بد عديدة أشهرها ...............بنى الملك رمسيس الثانى معا -10

 (سمبل أبو-     فيلة -       ادفو -)الدير البحري     

 معركة قادش في............... على الحيثيين انتصر الملك ... -11

 أحمس( -       اخناتون -تحتمس الثالث     -    رمسيس الثانى)

 وقع الملك رمسيس الثاني أقدم معاهدة سالم مع .................... -12

 (الحيثيين -الهكسوس      -الفرس        -)األشوريين    
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  مظاهر الحضارة المصرية القديمة     الوحدة الرابعة :           

 الحياة السياسية )نظام الحكم(             الدرس األول :    

 

 اعتقد المصريون القدماء أن ......................هو ابن اإلله على األرض -1

 حكام األقاليم( -الكاهن       -الوزير          -        الفرعون)

 شئون البالد إدارة فيظهر منصب ....................ليساعد الملك  -2

 حكام األقاليم( -الكاهن       -         الوزير -)الفرعون               

 من أهم مسئوليات الملك ..................... -3

 (جميع ما سبق -شئون البالد     إدارة -بناء المعابد     -العدل بين الناس         إقامة)       

 الزراعة قديًما يقابلها حالًيا .................. إدارة -4

 جميع ما سبق( -الحقول      إدارة -     ة الزراعةراوز -)ديوان الزراعة           

 حديًثاقديًما منصب ...................يقابل منصب حاكم اإلقليم  -5

 جميع ما سبق( -رئيس الوزارة      -الوزير      -    المحافظ)       

 من مهام حاكم اإلقليم .......................... -6

 (جميع ما سبق -حفظ األمن       -توفير الخدمات     -شئون اإلقليم     إدارة)       

 حماية البالد والحفاظ علي وحدتها وصد المعتدين في..................له دور هام  -7

 (ألقاليمام حكا -الوزير      -       الجيش -)الفرعون          

 مصر اثناء حكم ................ فيبوضوح  الجيشظهر دور  -8

  (جميع ما سبق -رمسيس الثاني         -تحتمس الثالث      -     )أحمس      
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  مظاهر الحضارة المصرية القديمة       الوحدة الرابعة :              

 الحياة الدينية                                      :لدرس الثاني ا

 

 مصر الفرعونية علي خدمة المعابد في............. قام ...... -1

 حكام األقاليم( -          الكهنة -الوزير       -)الفرعون        

 معبود خاص به من الطبعة يدل ذلك على اعتقاد المصري القديم ب................ إقليمقديًما كان لكل  -2

 (جميع ما سبق -البعد عن الدين      -الوحدانية      -        تعدد األلهة)

 دعا الملك ......................الى توحيد األلهة  -3

 توت عنخ آمون( -رمسيس الثاني               امنحتب الرابع - أحمس       )

 الذى نادى بعبادته اسم .................... أطلق الملك اخناتون على المعبود -4

 (آتون-آمون       -حورس         -)رع     

 ......عاصمة لدولته وعبادة اإلله آتونمدينة .......... ناتخذ امنحتب الرابع م -5

 بوتو( -منف      -     يتاتوناخ -)طيبة    

 .....................عصر الملك في التاريخ فيحدثت أول ثورة دينية  -6

 توت عنخ آمون( -رمسيس الثاني           -     امنحتب الرابع - أحمس       )

 ............ فيعتقادهم قدماء الطعام والشراب مع الميت الوضع المصريون ال -7

 جميع ما سبق( -تعدد األلهة       -الثواب والعقاب       -      البعث والخلود)

 موا ب.......................تأثر المصريون القدماء بعقيدة البعث والخلود لذلك قا -8

 (جميع ما سبق -حصينة    بناء القبور ال -التحنيط     -وضع األثاث مع الميت    )

 ...................هو حفظ جثمان الموتى لتظل سليمة لفترات طويلة -9

 جميع ما سبق( -     التحنيط -الخلود     -)البعث     

 الحياة اآلخرة يدل على اعتقاد المصريين القدماء فيعاقبة المسيئ وم المحسنمجازاة  -10

 ب...........

 الوحدانية( -     الثواب والعقاب -تعدد األلهة      -ث والخلود    )البع

 

 

 

 

 













 الصف الرابع االبتدائً                              التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 

 

 

 

 باطن االرض. ............... هو نشاط اقتصادي ٌتم من خالله استخراج المعادن ومصادر الطاقة الموجودة فً -2

 الصناعة. -5الرعً.                         -4.                        التعدٌن -3الزراعة.                        -2

 ٌعد ............... من المعادن. -3

 الغاز الطبٌعً. -5         الفحم.                 -4البترول.                         -3.                        الحدٌد -2

 ٌعد ................ من مصادر الطاقة. -4

 الفوسفات. -5المنجنٌز.                          -4.                        البترول -3الذهب.                         -2

 ٌتم استخراج الحدٌد من منطقة ................ بالصحراء الغربٌة. -5

 جبل السكري. -5ام بجمة.                            -4ابو طرطور.                            -3.                         البحرٌةلواحات ا -2

 ٌتم استخراج الذهب من منجم .................... بالصحراء الشرقٌة. -6

 .السكريجبل  -5ام بجمة.                            -4ر.                           ابو طرطو -3الواحات البحرٌة.                          -2

 ٌتم استخراج المنجنٌز من منطقة ............... فً شبه جزٌرة سٌناء. -7

 جبل السكري. -5                 .          بجمةام  -4ابو طرطور.                            -3الواحات البحرٌة.                          -2

 ٌتم استخراج الفوسفات من منطقة ..................... بالصحراء الغربٌة. -7

 جبل السكري. -5ام بجمة.                            -4.                           طرطورابو  -3الواحات البحرٌة.                          -2

 وانتاج الفحم من منطقة ................. بشمال سٌناء. ٌتم استخراج -0

 .حقل ابو ماضً -5ام بجمة.                            -4.                           خلٌج السوٌس -3.                         المغارةجبل  -2

 ٌتم استخراج .................. من حقل ابو ماضً فً شمال الدلتا. -9

 .الطبٌعًالغاز  -5الفحم.                          -4البترول.                         -3الحدٌد.                         -2

 تعد منطقة خلٌج السوٌس من اهم مناطق استخراج ............... -21

 الغاز الطبٌعً. -5الفحم.                          -4.                        البترول -3الحدٌد.                         -2

 ................ هو تحوٌل المواد الخام الً منتجات لسد احتٌاجات السكان مثل تحوٌل القطن الً مالبس. -22

 .الصناعة -5      التجارة.                      -4التعدٌن.                           -3الزراعة.                          -2

 من المقومات الطبٌعٌة للصناعة .................... -23

 االٌدي العاملة الماهرة. -5وسائل النقل.                         -4رأس المال.                        -3.                   الخامالمواد  -2

 ..ٌتم صناعة الزٌت من محصول .................. -24

 جلود الحٌوانات. -5الصوف.                     -4.                     الذرة -3قصب السكر.                           -2

 ٌستخدم قصب السكر فً صناعة.................. -25

  .السكر -5الزٌت.                      -4الورق.                          -3المالبس.                           -2

 فً صناعة السٌارات واالالت. ٌستخدم خام .............. -26

 الذهب. -5                   قصب السكر.       -4الفوسفات.                      -3.                    الحدٌد -2

 االنشطة االقتصادٌة فً بلدي/  الوحدة االولً

 الدرس الثانً  /  التعدٌن والصناعة والتجارة

2 

 خاص بمنتدى مصطفى شاهين التعليمى
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 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 تدبغ وتصنع  الحقائب واالحذٌة من ................... -27

 .الحٌوانات جلود -5الصوف.                     -4الذرة.                      -3قصب السكر.                           -2

 ٌتم صناعة المالبس الصوفٌة من .................. -27

 الكتان. -5الجوت.                 -4.                  الصوف -3القطن.                  -2

 تعد صناعة ................ من الصناعات الحرفٌة ) تعتمد علً المهارة الٌدوٌة فً المنازل والورش الصغٌرة (. -20

 االجهزة الكهربائٌة. -5المالبس.                          -4      .                  الٌدوي السجاد -3السٌارات.                       -2

 ................. هً عملٌة بٌع وشراء المنتجات والسلع وتبادل الخدمات. -29

 الصناعة. -5             .              التجارة -4التعدٌن.                           -3الزراعة.                          -2 

 تصدر مصر سلع ومنتجات كثٌرة الً الخارج خاصة دول قارة ............. -31 

 استرالٌا. -5اوروبا.                     -4اسٌا.                      -3.                    افرٌقٌا -2

 ولة ودولة اخري ( تسمً ..................عملٌة بٌع وشراء المنتجات والسلع بٌن مصر والسعودٌة ) د -32

 الصناعة. -5.                   الخارجٌةالتجارة  -4التجارة الداخلٌة.                  -3التعدٌن.                   -2

 من وسائل النقل الجوي ................. -33

 الغواصة. -5.                  الطائرة -4السفٌنة.                       -3السٌارة.                    -2

 تستخدم ................ فً نقل البضائع من مناطق االنتاج الً مناطق االستهالك. -34

 رأس المال. -5.                    النقل وسائل -4مصادر الطاقة.                     -3المواد الخام.                   -2 

 

 

 ....................... هً انتقال الفرد لزٌارة اماكن معٌنة داخل وطنه او خارجه الغراض متعددة. -2

 .السٌاحة -5الرعً.                      -4الصناعة.                    -3الزراعة.                   -2

 من المقومات البشرٌة للسٌاحة المتوفرة فً مصر ................... -3

 وجود الرمال والعٌون المائٌة. -5بة.             المناظر الطبٌعٌة الخال -4موقع مصر المتمٌز.                -3.              االثار تنوع -2

 انتقال االفراد لزٌارة اماكن داخل وطنهم هً .............. -4

 تجارة خارجٌة. -5سٌاحة خارجٌة.                          -4تجارة داخلٌة.                        -3.                       داخلٌةسٌاحة  -2

 الفراد من مكان الً اخر خارج وطنهم هً ...................انتقال ا -5

 تجارة خارجٌة. -5.                         خارجٌةسٌاحة  -4تجارة داخلٌة.                        -3سٌاحة داخلٌة.                        -2

 توجد عٌون موسً فً ............... -7

  الصحراء الشرقٌة. -5الدلتا.                   -4الواحات البحرٌة.                  -3    .                 سٌناء -2

 تتمٌز مصر بالمناخ...................... طوال العام. -7

 .المعتدل -5الممطر.                          -4الجاف.                         -3الحار.                     -2

 من العوامل البشرٌة لجذب السٌاح لمصر......................... -4

 الموقع المتمٌز. -5         الطبٌعة الساحرة.   -4         .      المتنوعة االثار -3  مناخ المعتدل.         ال -2

 الدرس الثالث  /  السٌاحة

3 

 خاص بمنتدى مصطفى شاهين التعليمى
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 سمً عصر الدولة الحدٌثة بعصر....................... -2

 التشٌٌد والبناء. -5.                     الحربًالمجد  -4الرخاء االقتصادي.                        -3بناة االهرام.                       -2

 ...................... مؤسس الدولة الحدٌثة.الملك  -3

 رمسٌس الثانً. -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3         .                أحمس -2

 تمٌز عهد الملكة .................. باالمن واالستقرار واهتمت بالتجارة والفنون. -4

 نفرتاري. -5نفرتٌتً.                       -4.                  حتشبسوت -3اح حتب.                     اٌ -2

 ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً ................. لجلب االخشاب.-5

  النوبة. -5                  .    فٌنٌقٌا -4اسوان.                        -3بالد بونت.                       -2

 ارسلت الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً بالد .................... الحضار العاج والبخور واالحجار الكرٌمة. -6

 النوبة. -5فٌنٌقٌا.                       -4اسوان.                        -3.                      بونتبالد  -2

 الملكة حتشبسوت بعثات تجارٌة الً محاجر اسوان لجلب ....................... لبناء المعابد.ارسلت  -7

 البخور. -5العاج.                                     -4.                               االحجار -3االخشاب.                                    -2

 بناء معبد.................. غرب االقصر.قامت الملكة حتشبسوت ب -7

 الرمسٌوم. -5ابو سمٌل.                           -4.                           البحري الدٌر -3الكرنك.                             -2

 انتصر الملك .................... فً معركة مجدو. -0

 رمسٌس الثانً. -5الثالث.                          تحتمس -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 بنً الملك ....................... معبدا ابو سمبل ومعبد االقصر. -9

 الثانً. رمسٌس -5            تحتمس الثالث.              -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 اقام الملك .................... اول امبراطورٌة فً التارٌخ امتدت من نهر الفرات بالعراق شماال الً النوبة جنوبا. -21

 رمسٌس الثانً. -5الثالث.                          تحتمس -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 اقام الملك ........................ اقدم واول معاهدة سالم فً التارٌخ. -22

 الثانً. رمسٌس -5تحتمس الثالث.                          -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 اسطول بحري.قام الملك ..................... ببناء  -23

 رمسٌس الثانً. -5الثالث.                          تحتمس -4حتشبسوت.                         -3أحمس.                          -2

 انتصر الملك ..................... علً الحٌثٌٌن فً معركة قادش. -24

  الثانً. رمسٌس -5    تحتمس الثالث.               -4حتشبسوت.                      -3      أحمس.                -2

 الوحدة الثالثة / شخصٌات واحداث من العصر الفرعونً

 الدرس الثالث  /  شخصٌات واحداث من الدولة الحدٌثة 
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 الصف الرابع االبتدائً                              التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

  

 

 ابن االله علً االرض.لقب .................  علً القدماء المصرٌون اطلق -2

 .الفرعون -5الكاهن االعظم.                         -4الكاتب.                            -3الوزٌر.                            -2

 كان ................. ٌساعد الفرعون فً ادارة شئون الحكم. -3

 .حاكم االقلٌم -5الكاهن االعظم.                         -4الكاتب.                            -3.                           الوزٌر -2

 كانت الحكومة المركزٌة تعاون ............ فً حكم البالد. -4

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4الكاتب.                            -3.                           الوزٌر -2

 ادارة التجارة ٌقابها االن وزارة ................ -5

 الصناعة. -5.                           التجارة -4السٌاحة.                            -3الزراعة.                           -2

 حكومة المركزٌة.كان ............. ٌرأس ال -6

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4الكاتب.                            -3.                           الوزٌر -2

 الحكومة المركزٌة كان تتكون من .............. -7

 الفرعون واسرته. -5.                        االدارات رؤساء -4           الكهنة.               -3حكام االقالٌم.                           -2

 كان منصب ............... قدٌما ٌقابلها االن منصب المحافظ. -7

 .االقلٌم حاكم -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3الوزٌر.                            -2

 ة شئون االقلٌم وتوفٌر خدمات لسكان االقلٌم وحفظ االمن باالقلٌم.اكان من مسئولٌات .................. مراع -0

 .االقلٌم حاكم -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3الوزٌر.                            -2

 .............. حماٌة البالد والدفاع عنها.كان من مهام  -9

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4.                           الجٌش -3الوزٌر.                            -2

 من اهم اسلحة الجٌش قدٌما ................. -21

 .سبق ما جمٌع -6الفأس.                          -5السهام.                         -4               السٌوف.       -3الخنجر.                  -2

 ظهرت اهمٌة الجٌش بوضوح اٌام الملك ................. و الملك تحتمس الثاللث والملك رمسٌس الثانً. -22

 امنمحات الثالث. -5خوفو.                                -4         .                    احمس -3زوسر.                       -2

 ادارة شئون البالد والدفاع عنها من مهام .................... -23

 حاكم االقلٌم. -5.                        الفرعون -4الجٌش.                            -3الوزٌر.                            -2

 كان ................ ٌعٌن الوزٌر لٌساعده فً ادارة شئون البالد. -24

 حاكم االقلٌم. -5الكهنة.                         -4المدٌر.                            -3.                           الوزٌر -2

 

 

 نظام الحكم الدرس االول / الوحدة الرابعة /
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 الصف الرابع االبتدائً                              التراث فى التارٌخ والجغرافٌا         

 12122135014/  ت                          أ / الصاوي صالح                  .النجاحمع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق و        

 

 

 ............. خاص به. قدٌما كان لكل اقلٌم -2

 فرعون. -5وزٌر.                               -4.                             معبود -3جٌش.                           -2

 اتخذ كل اقلٌم قدٌما معبود خاص به من .................. -3

 .الطبٌعة -5الكهنة.                        -4      النباتات.           -3البشر.                          -2

 من اشهر االلهة التً كان ٌقوم المصرٌٌن القدماء بعبادتها االله ................ -4

 .سبقما  كل -5خنوم.                      -4تحوت.                            -3أمون ) رع (.                      -2

 لذي دعا الً التوحٌد ) عبادة اله واحد ( هو .................الملك ا -5

 سنوسرت الثالث. -5.                      الرابع امنحتب -4تحتمس الثالث.                       -3احمس.                        -2

 الملك اخناتون  له اسم اخر وهو ............... -6

 سنوسرت الثالث. -5.                      الرابع امنحتب -4تحتمس الثالث.                       -3          احمس.              -2

 شهدت مصر اول ثورة دٌنٌة علً ٌد الملك ................ -7

 سنوسرت الثالث. -5              .        الرابع امنحتب -4تحتمس الثالث.                       -3احمس.                        -2

 اجتماع الناس علً عبادة اله واحد فً مقابل تعدد االلهة.هو ..............  -7

 الثواب والعقاب. -5الخلود.                               -4.                               التوحٌد -3البعث.                               -2

 المصرٌون ببناء .................. لدفن موتاهم.اهتم  -0

 المنازل. -5القصور.                               -4.                        المقابر -3المعابد.                        -2

 ............... هو حفظ جثمان وجثث الموتً لتظل سلٌمة لفترات طوٌلة. -9

 .التحنٌط -5الخلود.                               -4التوحٌد.                                -3البعث.                               -2

 ................ هو حٌاة ابدٌة ال موت بعدها. -21

 التحنٌط. -5.                              الخلود -4       التوحٌد.                         -3البعث.                               -2

 ................. هو العودة للحٌاة بعد الموت. -22

 التحنٌط. -5الخلود.                               -4التوحٌد.                                -3.                             البعث  -2

 ٌن ببناء ................... القامة الشعائر والطقوس الدٌنٌة علً المٌت.قام المصرٌ -23

 المنازل. -5القصور.                               -4المقابر.                         -3.                       المعابد -2

 .مدٌنة اتخذها الملك امنحتب الرابع عاصمة له .................. -24

 .اخٌتاتون -5بوتو.                     -4منف.                          -3طٌبة.                       -2

 ٌعتبر الملك اخناتون ) امنحنب الرابع ( صاحب اول ثورة ................ فً التارٌخ. -25

 اقتصادٌة. -5                      صناعٌة.  -4سٌاسٌة.                     -3.                دٌنٌة -2

 امن المصري القدٌم بالبعث والخلود لذلك برع فً عملٌة ............. -26

 الفلك. -5الهندسة.                              -4التوحٌد.                          -3.                     التحنٌط -2

 بعدة خصائص منها ....................تمٌزت الدٌانة المصرٌة القدٌمة  -27

 جمٌع ما سبق. -5الثواب والعقاب.                      -4تعدد االله.                             -3التوحٌد.                                   -2

 ٌقوم ................. ببناء المعابد القامة الشعائر الدٌنٌة. -27

 الفرعون. -5حاكم االقلٌم.                            -4.                            الكهنة -3الوزٌر.                           -2

 الدرس الثانً / الحٌاة الدٌنٌة
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